
 

 

 
  
   

  
  

  محضر
  اجتماع مجلس  إدارة وحدة توكيد الجودة واإلعتماد 

  جامعة أسيوط –كلية الصيدلة 
 م١١/٣/٢٠٠٧) بتاريخ ٢٦رقم (

  
وم  ي ي ه ف دان ق  األح اعة ١١/٣/٢٠٠٧المواف ام الس ي تم ة م ف السادس

جتمع مجلس إدارة وحدة توكيد الجودة واالعتماد بكلية الصيدلة مساًءً◌ إ والنصف
د ـة السيـدة وبرئاسـر الوحـوط بمقــة أسيــجامع – دكتور / محم د أد االستاذ ال حم
  -شـنوانى عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة وعضوية كل من :لا

  
  

  الدرجــــة  اإلســـم  م
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسماعيل محمدإالسيد األستاذ الدكتور/ سيد -١
 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون عبدالرحمن ابراھيمكتور/ سيدالسيد األستاذ الد  -٢
  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبجمال أحمد صالحالسيد األستاذ الدكتور/   -٣
  أستاذ بقسم العقاقيــــر  زيدان زيد إبرھيمالسيد األستاذ الدكتور/  -٤
 اذ الصيدلة الصناعية استحسن خضرالسيد األستاذ الدكتور/ سيد  -٥
  استاذ الكيمياء العضوية الصيدلية المساعدمصطفى أحمد حسينالسيد الدكتور/   -٦
  مدرس بقسم الصيدالنيـاتمحمد محمود عبد اللطيفالسيد الدكتور/ -٧
  مدرس بقسم العقاقيـــر  السيدة الدكتورة/ صابرين رجب محمد  -٨
 ـةـاعيــة الصنـدلـم الصيـد بقسـمعيسـنالسيد الصيدلي/ محمـد إيھاب علـي ح  -٩
  معيد بقسم العقاقيــر   زاھرالسيد الصيدلي/ أحمد محمد   -١٠
  مسئول إداري بالكليـة   السيد األستاذ / زين العابدين شحاته محمد   -١١
  الوحدة دارىاإلالمسئول   السيدة/ لبنى عبد الحميد خضر  -١٢
ات ــــيانمدخل البالسيد/ محمود فوزى جودة-١٣
  الفرقــة الرابعـــةالطالبة ب  مصطفى عبد العالالطالبة / فاطمة الزھراء   -١٤

  
مو فقد بدأت الجلسة - ل العدد القانونى لصحة انعقاد مجلس إدارة الوحدةــولتكام  ت

  :مناقشة جدول االعمال التالى
  
  م.١١/٢/٢٠٠٧  التصديق على محضر الجلسة السابق بتاريخ -١
  .:   تم التصديق رارـــالق
  

بسم هللا الرحمن 
 الرحيم
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ادبشـأن  -٢  الرد على تقرير اللجنة القومية إلدارة مشروع ضمان الجودة واإلعتم
.  

  : رارـــالق
م   ى الت رد عل ر ال اد تقري ة لضمان مشروع الجودة واإلعتم ة القومي دئى للجن المب

ة وإرسالة  ة القومي ومى المجولى رئيس اللجن دكتورة/ سلوى بي للسيدة األستاذ ال
  .م٤/٣/٢٠٠٧مشروع ضمان الجودة واإلعتماد بتاريخ  إلدارة

  
  .السادة الممتحنين الخارجيينبالخاصة ستبيانات بشأن اإل -٣
  : رارـــالق
ين الخارجيين خالل تم  إستكمال تحليل نتائج االستبيانات الخاصة بالسادة الممتحن

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧الفصل الدراسى األولى للعام الجامعى 
  
خالل الفصل  ائج تحليل استبيانات تقويم األداء الجامعى للطالببشأن مناقشة نت -٤

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسى األول للعام الجامعى 
  : رارـــالق

تعراض  -أ م إس ع ت ائج جمي ل نت دة تحلي ى وردت للوح تبيانات الت األس
  والخاصة بالمواد اآلتية :

  الفرقة اإلعدادية          علم الحيوان -١  
  إلعداديةالفرقة ا          النبات -٢  
  الفرقة اإلعدادية      اإلحصاء والرياضيات -٣  
  الفرقة اإلعدادية        الكيمياء الفيزيائية -٤

  ألولـىالفرقة ا      الكيمياء العضوية الصيدلية -٥  
  الفرقة األولـى      الكيمياء التحليلية الصيدلية -٦  
  الفرقة األولـى  التشريح والفسيولوجى والھستولوجى -٧  
  الفرقة الثانيـة      ال صيدليـةإدارة إعمــ -٨  
  الفرقة الثانيـة      عقاقــــــــــير -٩  
    الفرقة الثانيـة      الصيدالنيــــــات -١٠  

  الفرقة الثالثـة      الصيدالنيــــات -١١
  الفرقة الثالثـة        الفارماكولوجى -١٢
  الفرقة الثالثـة      العقاقـيركيميــاء  -١٣
  الرابعةالفرقة         الكيمياء الطبية -١٤
  الفرقة الرابعة     والكيمياء الشرعية السموم -١٥
  الفرقة الرابعة       الصيدلة الصناعية  -١٦

    
   .Course Report   ،Course Specificationبشأن توزيع خطابات  -٥

  القـــرار :
ات  ع خطاب م توزي ل  Course Reportت ة للفص ة المختلف ام العلمي ى األقس عل
ات ٢٠٠٦/٢٠٠٧جامعى الدراسى األول للعام ال  Courseم وكذلك تم توزيع خطاب
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Specification  نللفصل الدراسى ال ل م م رد ك انى وت أن ث ة بش ام التالي  األقس
  :توصيف المقرر الدراسى

  (الفرقة الثالثة والرابعة).      مادة الكيمياء الطبية -١
  (الفرقة األولى).  مادة الكيمياء العضوية الصيدلية -٢
  (الفرقة األولى).مادة الكيمياء التحليلية الصيدلية -٣
  (الفرقة األولى).      مادة الفسيولوجى -٤
  (الفرقة األولى).        مادة التشريح -٥
  (الفرقة األولى).      مادة الھستولوجى -٦
  (الفرقة األعدادية).      علم الحيوانمادة  -٧
  ينيكية).(الفرقة اإلعدادية الصيدلة اإلكل        مادة النبات -٨
  (الفرقة اإلعدادية).        مادة الفيزياء  -٩

  جال األقسام التى لم يصل منھا رد الى حينه.وسوف يتم استع
  

داد  بشأن ارسال خطابات لألقسام -٦ ر عن إلٌع نتيجة الفصل الدراسى األول تقري
  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام الجامعى 

   : رارـــالق
نتيجة الفصل تقرير عن لمختلفة إلعداد ارسال خطابات لجميع األقسام العلمية اتم 

ام الجامعى الدراسى األول  ا من مجالس األقسام  م٢٠٠٦/٢٠٠٧للع د إعتمادھ بع
  . المختلفة العلمية

  
   .بشأن تشكيل لجنة فحص وتطوير المناھج -٧
  : رارـــالق

اريخ  ة بت س الكلي ة مجل ت موافق وير م ١٨/٢/٢٠٠٧تم ة لتط كيل لجن ى تش عل
ة لشئون لطالب الالمناھج  ل الكلي دكتور/ وكي الوريوس برئاسة السيد األستاذ ال بك

ة  ام بالكلي الس األقس اء مج ادة رؤس يم والطالب وعضوية الس ى التعل باإلضافة ال
اء  وجى ، الكيمي اكوولجى ، الميكروبيول ام (الفارم الس األقس اء مج ادة رؤس الس

ذلك الحيوية أو من ينوب عنھم)  ة لتطوير وك اھجلجن السيد األستاذ  برئاسة المن
ا  ة لشئون الدراسات العلي ل الكلي السادة رؤساء والبحوث وعضوية الدكتور/ وكي

ة ام بالكلي الس األقس ى  مج افة ال تركة باإلض ام المش الس األقس اء مج رؤس
  . الفارماكوولجى ، الميكروبيولوجى ، الكيمياء الحيوية أو من ينوب عنھم

ة وتكون رسالة ھذه اللجنة وضع إستراتيجية  ار لخطة البحث العلمى بالكلي وإختي
  لطالب الماجستير والدكتوراه. األبحاث التطبيقية

  
   .بشأن احصائية نتيجة مقررات الفصل الدراسى األول -٨

  القـــرار :
يم  ة لشئون التعل ل الكلي د صالح وكي ال أحم دكتور/ جم وصل من السيد األستاذ ال

ى األو ل الدراس ائج الفص ائية بنت الب إحص امعى والط ام الج ل للع
ام ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ة بالع ى م مقارن رق م ٢٠٠٥/٢٠٠٦الماض ع ف لجمي
  الكلية.
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  .عمل إستبيان خاص باألقسام اإلدارية بشأن  -٩

  القـــرار :
ة  ة داخل الكلي ة استبيان خاص باألقسام اإلداري م استعرض السيد / أمين الكلي وت

  .اإلدارية بالكليةالتوصية على توزيع ھذا األستبيان على جميع األقسام 
  

  .بضمان الجودة واإلعتمادالجلسة العلمية الخاصة بشأن حضور  -١٠
  القـــرار :

اد  فى سياق تم التوصية بحضور الجلسة العلمية الخاصة بضمان الجودة واإلعتم
ة أسيوط وم  المؤتمر العلمى الخامس والعشرين بكلية الطب بجامع دة فى ي والمنعق

دكتورة/  م ١٣/٣/٢٠٠٧الثالثاء الموافق  ا السيدة األستاذ ال ى ستحاضر فيھ والت
  لضمان الجودة واإلعتماد.سلوى بيومى المجولى رئيس اللجنة القومية 

  
  .لألدوية بأسيوط T٣Aة الكلية لمصنع بزيارة طلبشأن  -١١

  القـــرار :
نع  ة لمص ة العلمي ة الجمعي ارة طلب م زي ق  T٣Aت ين المواف وم اإلثن ة ي لألدوي

ك  م٥/٣/٢٠٠٧ ا لوذل ركة طبق ين ش اون ب ول التع ة   T٣Aبروتوك ة وكلي لألدوي
م  ارة الصيدلة وت ادى خالل الزي د الھ دكتور / مصطفى حسين عب يد ال توصية الس

ل  ذلك عم ة وك ة الكلي افى لطلب ر ثق وم رياضى وآخ د ي نع بتحدي دير المص دوالب م
  لمنتجات ومستخضرات الشركة بالكلية.عرض 

  
  للوحدة. بشأن النشرة الثانية -١٢

  القـــرار :
ر  استعراضتم  انى فبراي ا  م٢٠٠٧النشرة الثانية للعدد الث ى توزيعھ ة عل والموافق

  على األقسام المختلفة والطلبة.
  
  

  .مساء التاسعة والنصفھذا وقد انتھى اإلجتماع فى تمام الساعة 
  

  

 

  عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة الوحدة
 

 

 ( أ.د./ محمد أحمد الشنوانى)
 
 

  يم والطالبلوكيل الكلية لشئون التع
  

  

  )أ.د./ جمال أحمد صـالـح(

Faculty of Pharmacy, Assiut Univeristy, Assiut, ٧١٥٢٦, Egypt;  Phone: ٢٣٣١٧١١-٠٨٨-٠٠٢; Fax.: ٢٣٣٢٧٧٦-٠٨٨-٠٠٢ 
 ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣٢٧٧٦فاكس:  - ٠٠٢- ٠٨٨-٢٣٣١٧١١ت:  –ج.م.ع  - ٧١٥٢٦أسيوط  -جامعة أسيوط  –كلية الصيدلة 

  
 


